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Pengampunan Dosa adalah Nikmat Teragung

Allah ta’ala berfirman:

نْقََض َظْهرَكَ ﴿٢وَوََضعْنَا عَنَْك وِْزرَكَ ﴿ ﴾ ٣﴾ الَّذِي أ.

“2.  Dan Kami telah meletakkan daripadamu bebanmu.  3.
Yang memberatkan punggungmu?” (Al-Insyirah: 2-3)
 
Telah  disebutkan  sebelumnya,  kelapangan  dada  yang
terpuji  didapatkan  karena  bersama  al-haq.  Tetapi  sifat
manusia  bisa  melakukan  perbuatan  dosa  sebagaimana
sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam:

ابُونَ َّ و َّ اِئِينَ الت اءٌ وَخَيْرُ اْلخَّطَ كُّلK بَنِي آدَمَ َخّطَ

"Seluruh  Bani  Adam  (manusia)  banyak  melakukan
kesalahan  (dosa),  dan  sebaik-baik  manusia  yang  banyak
kesalahannya (dosanya) adalah yang banyak bertaubat."1

Dan sabdanya shalallahu ‘alaihi wassalam yang lain:

َ ْدرَكَ ذَلَِك لَا َمحَالَة هُ مِْن الزِّنَا أ. هَ َكتََب عَلَى ابِْن آدَمَ َحّظَ َّ ّنَ الل fِإ

1 Sunan  At-Tirmidzi.  Abu  Isa  berkata:  Hadits  ini  gharib  kami  tidak
mengetahuinya  kecuali  dari  hadits  Ali  bin  Mas’adah  dari  Qatadah.
Diriwayatkan  juga  oleh  Ahmad  dalam  Al-Musnad.  Dalam  riwayat  Anas
radhiyallahu  ‘anhu berkata,  bersabda  Rasulullah  shalallahu  ‘alaihi
wassalam:  “Setiap  Bani  Adam melakukan  kesalahan  maka  sebaik-baik
orang  yang  melakukan  kesalahan  adalah  yang  bertaubat.  Seandainya
Ibnu Adam memiliki dua lembah harta tentu dia menginginkan tiga lembah.
Dan tidak akan berhenti sampai tenggorokannya dipenuhi tanah”
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“Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina bagi
anak keturunan Adam yang pasti ia jumpai.”2

Jadi  yang  merusak  kelapangan  ini  adalah  dosa,  sebab
merupakan  kegelapan  dan  kesempitan seperti  firman
Allah ta’ala:

لُمَاِت Kلَى الّظ fورِ ِإ Kّ اغُوُت ُيخْرُِجونَهُْم مَِن الن ْولِيَاُؤُهُمُ الّطَ وَالَّذِيَن َكفَرُوا أ.

“Dan  orang-orang  yang  kafir,  wali-wali  mereka  adalah
thaghut,  yang  mengeluarkan  mereka  daripada  cahaya
menujut kegelapan.” (Al-Baqarah: 257)

Demikian pula firman Allah  ta’ala mengenai  putra Adam
ketika membunuh saudaranya:

ادِمِينَ َّ ْصبََح مَِن الن فََأ.

“Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang
menyesal.” (Al-Maidah: 31)

Dan firman-Nya:

نَامَِل مَِن الْغَيِْظ وا عَلَيْكُمُ اْلَأ. Kذَا خَلَوْا عَّض fوَِإ

“Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung
jari  lantaran marah bercampur benci terhadap kamu.” (Ali
Imran: 119)

Serta  ayat-ayat  lainnya  dalam  Al-Quran.  Merupakan
kesempurnaan kenikmatan, pemeliharaan iradah dan titik

2 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
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tolak  dalam  pencapaian  ibadah,  bahwa  Allah
mengampuni  dosa-dosa  besar bagi  dai  yang  beramal.
Karena itulah salah satu nikmat teragung pada Rasul-Nya
shalallahu  ‘alaihi  wassalam ketika  menerangkan  nikmat
kemenangan dan pertolongan Allah dalam firman-Nya:

ا فَتَْحنَا لََك فَتْحًا مُبِينًا ﴿ َّ ن fر١َِإ ّخَ مَ مِْن ذَنْبَِك وَمَا تََأ. هُ مَا تَقَّدَ َّ ﴾ لِيَغْفِرَ لََك الل

“1.  Sesungguhnya  Kami  telah  memberikan  kepadamu
kemenangan  yang  nyata.  2.  supaya  Allah  memberi
ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan
yang akan datang.” (Al-Fath: 1-2)

Dengan  pencapaian  keutamaan  yang  agung  ini,
tercapailah  nikmat  syukur  seperti  sabda  Rasul  kita
shalallahu  ‘alaihi  wassalam pada  ibunda  kita  Aisyah
radhillahu ‘anha:

أفلا أكون عبدًا شكورًا

“Tidakkah  sudah  sepatutnya  aku  menjadi  hamba  yang
bersyukur.”3

Kabar  gembira  para  Nabi  kepada  kaumnya  yang  telah
beriman  yaitu  tercapainya  ampunan  dan  diangkat  dosa
sebagaimana  kabar  gembira  Nuh  ‘alaihissalam kepada
umatnya:

طِيعُوِن ﴿ قُوهُ وَأ. َّ هَ وَات َّ ِن اْعبُدُوا الل بِكُْم٣أ. ﴾ يَغْفِرْ ل�َكُْم مِْن ذُنُو

3  Diriwyatkan oleh Bukhari dan Muslim.
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“3.  (yaitu)  ibadahilah Allah, bertakwalah kepada-Nya dan
taatlah kepadaKu. 4 niscaya Allah akan mengampuni dosa-
dosamu.” (Nuh: 3-4)

Begitu pula firman ta’ala melalui lisan Nuh, Hud dan Shalih
pada kaum mereka:

بِكُْم ْرِض يَْدعُوكُْم لِيَغْفِرَ ل�َكُْم مِْن ذُنُو مَاوَاِت وَاْلَأ. هِ َشّكٌ فَاطِرِ الّسَ َّ فِي الل قَالَْت رُُسلُهُْم أ.

“Berkata  rasul-rasul  mereka:  ‘Apakah  ada  keragu-raguan
terhadap  Allah,  Pencipta  langit  dan  bumi?  Dia  menyeru
kamu  untuk  memberi  ampunan  kepadamu  dari  dosa-
dosamu.’” (Ibrahim: 10)

Sedangkan  perkataan  jin  pada  kaumnya  tatkala
mendengar Al-Quran:

بِكُْم هِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ ل�َكُْم مِْن ذُنُو َّ ِجيبُوا دَاِعيَ الل يَاقَوْمَنَا أ.

“Hai  kaum kami, terimalah (seruan)  orang yang menyeru
kepada Allah  dan berimanlah kepada-Nya, niscaya  Allah
akan mengampuni dosa-dosa kalian.” (Al-Ahqaf: 31)

Perkataan  mereka  ini  muncul  dari  kedalam  ilmu bahwa
nikmat teragung bagi hamba adalah dihapuskannya dosa
dan diangkat kesalahan. Tidak ada yang dapat mengerti
kedudukan  nikmat  ini  kecuali  mereka  yang  memahami
makna dosa yang merupakan kezhaliman pada hak Allah
ta’ala,  kezhaliman  pada  dirinya  sendiri  dan  kezhaliman
pada semesta. 

Pengaruh dosa tidak terbatas pada pelakunya saja tetapi
mempengaruhi alam semesta di langit, bumi, pepohonan,
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pegunungan  bahkan  hewan-hewan.  Itu  baru  pengaruh
dosa yang dilakukan dirinya sendiri. Maka dosa yang yang
mengakibatkan kezhaliman pada orang lain pengaruhnya
lebih  besar  dan  hukumannya  lebih  keras.  Sebab itulah
dosa terbesar  setelah syirik  pada Allah yaitu  kezhaliman
pada manusia dan merusaknya, seperti firman ta’ala:

هِ زِْدنَاهُْم عَذَابًا فَوَْق الْعَذَاِب بِمَا كَانُوا يُْفِسدُونَ َّ وا عَْن َسبِيِل الل Kالَّذِيَن َكفَرُوا وََصّد

“Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari
jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas
siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.” (An-
Nahl: 88)

Orang Berakal akan Menjauhi Dosa

Orang  berakal  akan  menjauhi  dosa  dengan  beberapa
alasan.  Diantaranya karena  perbuatan  melakukan  dosa
merupakan  pelanggaran  batasan  Allah  ta’ala.  Allah  azza
wa jalla memiliki sifat cemburu. Kecemburuannya itu saat
seorang  hamba  melakukan  perbuatan  yang  diharamkan
Allah.  Keluarnya  seorang  hamba  dari  peribadatan
menghasilkan jeratan musuh atas manusia seperti  firman
Allah  ta’ala mengenai  sahabat  radhillahu  ‘anhum dalam
perang Uhud:

ِبَعِْض مَا َكسَبُوا يْطَانُ ب هُمُ الّشَ َّ مَا اْستَزَل َّ ن fِإ

“Sesungguhnya  mereka  hanya  digelincirkan  oleh  syaitan
disebabkan  sebagian  dosa  yang  telah  mereka  perbuat.”
(Ali Imran: 155)
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Hamba yang berakal tidak akan mau menjadi hewan yang
dikendarai  musuhnya, sedang musuh yang paling besar
yaitu  setan.  Salah  satu  rahasia-rahasia  makna  yang
membuat seorang hamba melakukan dosa yaitu si hamba
tidak  memiliki  rasa  malu  mengerjakan  dosa  tersebut.
Karena  dosa  sebenarnya  aurat. Maka  hamba  yang
melakukan perbuatan dosa berarti tersingkaplah auratnya
seperti  yang  terjadi  pada  kakeknya  Adam  ‘alaihissalam
dalam firman Allah ta’ala:

َجرَةَ بَدَْت لَهُمَا َسوْآتُهُمَا ا ذَاقَا الّشَ َّ فَلَم

“Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah
bagi keduanya aurat-auratnya.” (Al-Araf: 22)

Dosa  memiliki  sifat  melemahkan  dan  memburukkan.
Hamba berakal tidak akan mau melakukan perbuatan yang
menyebabkan  dirinya  menjadi  buruk  dan  tersingkap
auratnya.  Dia  akan  berusaha  menutupi  dirinya,  apabila
tersingkap jadilah ia menjadi rendah dan hina.

Orang yang berakal akan menjauhi dosa karena khawatir
pada  pengaruh  dosa  tersebut.  Pengaruh  pertama  yang
langsung turun adalah kemurkaan Rabb padanya. Padahal
hamba itu tergantung pada keridhaan tuannya, dia akan
berusaha  tidak  membuat  tuannya  marah.  Dosa  adalah
kegelapan pada diri dan membuat cahayanya hilang. Dosa
akan mematikan iradah hamba untuk melakukan ketaatan.
Selain itu, dosa juga akan menyebabkan azab di akhirat. 

Sebab  itu  suatu  kenikmatan;  hamba  tidak  terjerumus
kedalam  dosa  dan  Allah  melindunginya  dari  melakukan
perbuatan dosa. Sebagaimana  yang terjadi pada hamba-
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hamba-Nya dari golongan muhsinin. Seperti perlindungan
Allah  pada  Yusuf  alaihissalam  agar  tidak  melakukan
perbuatan terecela:

هُ مِْن عِبَادِنَا الْمُخْلَِصينَ َّ ن fوءَ وَالْفَْحشَاءَ ِإ Kكَذَلَِك لِنَصْرَِف عَنْهُ الّس

“Demikianlah,  agar  Kami  memalingkan  dari  padanya
kemungkaran  dan  kekejian.  Sesungguhnya  Yusuf  itu
termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.” (Yusuf: 24)

Allah  juga  melindungi  ibu  Musa  ‘alaihissalam dengan
firman-Nya:

َبَْطنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مَِن ْن ر ْن كَادَْت لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أ. fمِّ مُوسَى فَارِغًا ِإ Kْصبََح فَُؤَادُ أ وَأ.
الْمَُؤْمِنِينَ

“Dan  menjadi  kosonglah  hati  ibu  Musa.  Sesungguhnya
hampir  saja  ia  menyatakan  rahasia  tentang  Musa,
seandainya  tidak  Kami  teguhkan  hatinya,  supaya  ia
termasuk orang-orang yang beriman.” (Al-Qoshshos: 10)

Firman Allah pada Nabi-Nya Muhammad shalallahu ‘alaihi
wassalam,  khususnya  pada  para  sahabat  muhajirin  dan
anshar yang ikut perang Tabuk:

بَعُوهُ فِي َساعَةِ الْعُسْرَةِ مِْن بَعْدِ مَا َّ نَْصارِ الَّذِيَن ات ِيَن وَاْلَأ. بِيِّ وَالْمُهَاِجر َّ هُ عَلَى الن َّ لَقَْد تَاَب الل
ٌ هُ بِهِْم رَءُوٌف رَِحيم َّ ن fتَاَب عَلَْيهِْم ِإ َّ يٍق مِْنهُْم ثُم يُغ قُلُوُب فَرِ ِ كَادَ يَز

“Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-
orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti
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Nabi  dalam  masa  kesulitan  (Perang  Tabuk),  setelah  hati
segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah
menerima taubat  mereka  itu. Sesungguhnya  Allah  Maha
Pengasih  lagi  Maha  Penyayang  kepada  mereka.” (At-
Taubah: 117)

Macam Bentuk Istighfar

Karena itu manusia yang paling agung kedudukannya di
hari kiamat adalah Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam
pemilik  syafa’at  uzhma (agung), para mahkluk memohon
syafa’atnya. Anugerah tersebut karena beliau terjaga dari
melakukan  perbuatan  dosa  dan  kesalahan.  Dari  sinilah
diketahui  makna  firman-Nya  ta’ala pada  Rasul-Nya
shalallahu ‘alaihi wassalam:

َ وَوََضعْنَا عَنَْك وِْزرَك

“Dan Kami  telah meletakkan daripadamu bebanmu.” (Al-
Insyirah: 2)

Maksud  ayat  ini  yaitu;  Allah  memberi  taubat  kepada
Rasulululah  shalallahu  ‘alaihi  wassalam dengan
menghapus  segala  dosa  sebelum  dilakukan  dan
mencegah dadanya untuk melakukan dosa. Inilah makna
taubat dan rahmah yang paling agung.

Semua  ayat  yang  meminta  Rasulullah  shalallahu  ‘alaihi
wassalam untuk beristighfar kembalinya pada makna ini,
seperti firman Allah ta’ala:
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ِنِينَ َخِصيمًا هُ ۚ وَلَا تَكُْن لِْلخَاِئ َّ رَاكَ الل اِس بِمَا أ. َّ َاَب بِاْلحَّقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الن لَيَْك الْكِت fنْزَلْنَا ِإ ا أ. َّ ن fِإ
رَِحيمًا ﴿﴾١٠٥﴿ غَفُورًا  كَانَ  هَ  َّ الل ّنَ  fِإ  ۖ هَ  َّ الل الَّذِيَن١٠٦وَاْستَغْفِرِ  عَِن  ُتجَادِْل  ﴾وَلَا 

ثِيمًا ﴿ انًا أ. هَ لَا ُيحِّبK مَْن كَانَ َخوَّ َّ ّنَ الل fنْفُسَهُْم ۚ ِإ ﴾١٠٧َيخْتَانُونَ أ.

“1. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu
dengan  membawa  kebenaran,  supaya  kamu  mengadili
antara  manusia  dengan  apa  yang  telah  Allah  wahyukan
kepadamu,  dan  janganlah  kamu  menjadi  penantang
(orang  yang  tidak  bersalah),  karena  (membela)  orang-
orang yang khianat. 2. dan mohonlah ampun kepada Allah.
Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha
Penyayang.  3.  Dan  janganlah  kamu  berdebat  (untuk
membela)  orang-orang  yang  mengkhianati  dirinya.
Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang
selalu  berkhianat  lagi  bergelimang dosa.” (An-Nisa:  105-
107)

Makna perintah istighfar dalam ayat tersebut bukan untuk
memohon ampun pada dosa yang telah dilakukan tetapi
memohon ampun sebelum terjadinya dosa. Inilah  tingkat
istighfar  yang  paling  agung.  Istighfar  seperti  ini  yang
diminta  oleh  Abu  Bakar  ketika  bertanya  mengenai  doa
meminta ampun pada Allah, beliau mengajarkan:

َكثِيرًا، ُظلْمًا  نَْفسِي  َظلَمُْت  نِّي  fِإ هُّمَ  َّ نَْت. الل أ. ا  لَّ fِإ نُوَب  Kّالذ يَغْفِرُ  لِي وَلَا  فَاْغفِرْ 
ً ُ عِنْدِكَ، مِْن مَغْفِرَة ِحيم َّ نَْت الْغَفُورُ الر َك أ. َّ ن fوَاْرحَمْنِي ِإ

“Ya Allah, Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri
dengan  kezaliman  yang  banyak.  Tidak  ada  yang  bisa
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah
aku  dengan  ampunan  dari  sisi-Mu  dan  rahmati  aku.
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Sesungguhnya  Engkau  Dzat  Maha  pengampun  lagi
Penyayang.”4 

Doa  istighfar  di  atas dipanjatkan  untuk memohon
ampunan  sebelum  terjadinya  dosa  serta  meminta
ketinggian derajat dan kedekatan pada Rabb. Sedangkan
tingkatan istighfar paling rendah (meskipun sejatinya tetap
agung disisi Allah ta’ala), yaitu istighfarnya hamba setelah
melakukan dosa seperti firman Allah ta’ala:

هُ كَانَ َظلُومًا َجهُولًا َّ ن fِإ

“Sesungguhnya dia itu amat zalim dan amat bodoh.” (Al-
Ahzab: 72)

Hamba  memohon  ampun  pada  Allah  dalam  kondisi
menzhalimi  diri  sendiri  dan  bodoh.  Maka  Allah
memberinya  ampunan  karena  kezhaliman  dan
kebodohannya. Sudah menjadi keharusan, manusia untuk
terus  menerus  beristighfar  tanpa  putus  dan
menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.

Bentuk  kewajiban  istighfar  lainnya  bagi  orang-orang
muhsinin  yaitu  istighfar  setelah  melakukan  ketaatan
sebagai  permintaan  agar  Allah  menyempurnakan  amal
ketaatan  tersebut.  Seperti  seorang  hamba  yang
beristighfar  setelah  shalat  atau seperti  juga firman Allah
pada Rasul-Nya shalallahu ‘alaihi wassalam: 

وَالْفَتُْح ﴿ هِ  َّ الل نَصْرُ  ذَا جَاءَ  fفْوَاجًا ﴿﴾ ١ِإ أ. هِ  َّ الل دِيِن  فِي  يَْدخُلُونَ  اَس  َّ الن يَْت  ﴾٢وَرَأ.
ابًا ﴿ َّ هُ كَانَ تَو َّ ن fَبَِّك وَاْستَغْفِرْهُ ۚ ِإ ﴾٣فَسَبِّْح بِحَمْدِ ر

4 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
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“1.  Apabila  telah  datang  pertolongan  Allah  dan
kemenangan.  2.  Dan  kamu  lihat  manusia  masuk  agama
Allah dengan berbondong-bondong. 3. Maka bertasbihlah
dengan memuji  Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-
Nya.  Sesungguhnya  Dia  adalah  Maha  Penerima  taubat.”
(An-Nashr: 1-3)

Bentuk ini berbeda dengan bentuk sebelumnya ketika si
hamba  beristighfar  ketika  melakukan  dosa  akibat
kelemahan, kebodohan dan kezhalimannya.

Bentuk  istighfar  lainnya  bagi  orang-orang  shalih  yaitu
istighfar bukan karena melakukan perbuatan dosa tetapi
ketika  melihat  orang  lain  melakukan  dosa,  seperti
melewati  rumah  orang  zhalim.  Karena  Nabi  shalallahu
‘alaihi  wassalam bersabda  pada  para  sahabat  ketika
perang Tabuk:

ْن تَكُونُوا بَاِكينَ  ا أ. لَّ fبِينَ ِإ لَا تَْدخُلُوا عَلَى هََؤُلَاءِ الْقَوِْم الْمُعَّذَ

“Jangan memasuki negeri kaum yang diazab kecuali kalian
menangis.”5

Makna hadits ini berlaku pula ketika melihat tanda-tanda
yang  menyerupai  azab  seperti  terjadinya  gerhana
matahari  yang  merupakan  kejadian  takdir  Allah.  Maka
keberadaan  manusia  meskipun  dalam  keadaan  baik
berhadapan dengan gerhana menunjukkan makna-makna
posisi  manusia  yang  telah  Allah  tentukan,  yaitu  sebagai
makhluk yang lemah, zhalim dan bodoh. Sebab itu berlaku
atasnya beristighfar.

5 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
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Sedangkan  istighfar  yang  merupakan  rahmat  Allah  atas
hamba  adalah  istighfar  yang  dilakukan  atas  dosa  yang
telah  ia  lakukan.  Bahkan  bukan  hanya  menjadi  rahmat
ilahiyah lebih  dari  itu  menjadi  amalan  yang Allah  cintai.
Karena Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk
lemah dan Allah telah menunjukkan kelemahan ini  pada
ayah Adam ‘alaihissalam. Allah ta’ala berfirman:

هُ فَغَوَى َّ َب وَعَصَى آدَمُ ر

“Dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah ia.”
(Thaha: 121)

Makna Al-Ghafur

Tetapi untuk menunjukkan rahmat Allah  ta’ala atas takdir
kelemahan  makhluknya  ini,  selanjutnya  Allah  berfirman
sebagai pembuka pintu bagi anak-anak adam:

هُ فَتَاَب عَلَيْهِ وَهَدَى Kّ َب َّ اْجتَبَاهُ ر ثُم

“Kemudian  Rabbnya  memilihnya  maka  Dia  menerima
taubatnya dan memberinya petunjuk.” (Thaha: 122)

Putus asa dari rahmat Allah  ta’ala menjadi pintu terbesar
setan dalam hati orang yang tersesat. Karena itu salah satu
nama-nama Allah  ta’ala adalah  al-ghafur, maknanya Allah
mengampuni  hamba  setelah   dia  melakukan  perbuatan
dosa kemudian istighfar. Maka Allah mengampuninya dan
memaafkannya,  inilah  makna  al-ghafur.  Pintu  ini  tidak
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pernah  tertutup  dan  terus  menerus  memanggil  hamba
kembali pada ridha ilahi, seperti dalam hadits:

لِيَتُوَب هَارِ  بِالنَّ يَدَهُ  يَبْسُُط  وَ هَارِ  النَّ مُسِيءُ  لِيَتُوَب  يِْل  َّ بِالل يَدَهُ  يَبْسُُط  وَجَّلَ  عَّزَ  هَ  َّ الل ّنَ  fِإ
بِهَا ْمُس مِْن مَغْرِ ى تَْطلَُع الّشَ َّ يِْل َحت َّ  مُسِيءُ الل

“Sesungguhnya  Allah  azza  wa  jalla  senantiasa
membentangkan  tangan-Nya  pada  malam  hari  untuk
menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari
dan  Allah  senantiasa  membentangkan  tangan-Nya  pada
siang  hari  untuk  menerima  taubat  orang  yang  berbuat
dosa pada malam hari, dan yang demikian terus berlaku
hingga matahari terbit dari barat.”6

Syariat yang Tidak Memberatkan

Sebaliknya, seperti telah dimaklumi, sebagian agama sesat
justru  dibangun  di  atas  asas  keputusasaan  dari  rahmat
Allah,  keyakinan  asal  usul  manusia  hakikatnya  najis  dan
mewarisi dosa dari orang tuanya. Dengan prinsip-prinsip
tersebut mereka meyakini tidak mungkin dapat terampuni
dosanya dan tidak mungkin menjadi manusia yang baik.

Contohnya  seperti  asas  agama  nasrani  dengan  konsep
penebusan  dosa  yaitu  aqidah  penyaliban. Kesalahan  itu
ditebus  dengan  penyaliban  untuk  penebusan  dosa.
Kesesatan  menjadi  asas  agama  tersebut  kemudian
puncaknya dengan kerusakan yang lebih parah dari asas
sebelumnya,  yaitu  dosa  akan  diampuni  dengan  cara
penyaliban. Inilah pemikiran Paulus dalam Injil modern.

6 Diriwayatkan oleh Muslim.
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Karena itulah, Allah  ta’ala berfirman  menjawab doa umat
ini atas dosa yang mereka lakukan:

صْرًا َكمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيَن مِْن قَبْلِنَا fنَا وَلَا تَحْمِْل عَلَيْنَا ِإ َّ َب ر

“Wahai  Rabb  kami,  janganlah  Engkau  pikulkan  kepada
kami al-ishr apa yang tak sanggup kami memikulnya.” (An-
Nisa: 286)

Dosa  al-ishr (beban  berat)  merupakan  hukum-hukum
syariat yang berat, seperti firman Allah ta’ala:

ْت لَهُْم َّ ِحل Kْمنَا عَلَْيهِْم َطيِّبَاٍت أ فَبِظُلْمٍ مَِن الَّذِيَن هَادُوا حَرَّ

“Maka  disebabkan  kezaliman  orang-orang  Yahudi,  kami
haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik
(yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka.” (An-Nisa: 160)

Allah  mengharamkan  makanan  yang  dahulu  halal  bagi
Yahudi  setelah  Allah  memberikan  kehalalan  yang  luas,
kemudian Allah mengembalikannya menjadi hukum asal,
lalu  Allah  mengharamkannya  sebagai  pengecualian  dari
asal. Allah berfiman setelahnya:

هُ عَلِيمٌ حَِكيمٌ ﴿ َّ يَهْدِيَكُْم ُسنَنَ الَّذِيَن مِْن قَبْلِ�كُْم وَيَتُوَب عَلَيْكُْم ۗ وَالل هُ لِيُبَيِّنَ ل�َكُْم وَ َّ ِيدُ الل يُر
ْن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ ٢٦ هَوَاِت أ. َّ بِعُونَ الش َّ ِيدُ الَّذِيَن يَت ْن يَتُوَب عَلَيْكُْم وَيُر ِيدُ أ. هُ يُر َّ وَالل
نْسَانُ َضعِيفًا ﴿٢٧﴿ fْن ُيخَّفَِف عَنْكُْم ۚ وَخُلَِق اْلِإ هُ أ. َّ ِيدُ الل ﴾٢٨﴾ يُر

“1.  Allah  hendak  menerangkan  (hukum  syari'at-Nya)
kepadamu,  dan  menunjukimu  kepada  jalan-jalan  orang
yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak)
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menerima  taubatmu.  Dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi
Maha Bijaksana. 2. Dan Allah hendak menerima taubatmu,
sedang  orang-orang  yang  mengikuti  hawa  nafsunya
bermaksud  supaya  kamu  berpaling  sejauh-jauhnya  (dari
kebenaran).  3,  Allah  hendak  memberikan  keringanan
kepadamu,  dan  manusia  dijadikan  bersifat  lemah.” (An-
Nisa: 26-28)

Semua hal tersebut masuk dalam anugerah ilahiyah yang
dirangkum dalam firman-Nya:

لَْم نَشْرَْح لََك َصْدرَكَ﴿ نْقََض َظْهرَكَ﴿٢﴾وَوََضعْنَا عَنَْك وِْزرَكَ﴿١ أ. ﴾٣﴾الَّذِي أ.

“1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?
2. Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu.
3. Yang memberatkan punggungmu?” (Al-Insyirah: 1-3)

Allah telah  membuat Nabi-Nya ma’shum dari dosa,  yang
merupkan derajat taubat paling agung seperti yang telah
diterangkan  sebelumnya.  Kemudian  Allah  menjadikan
dien-Nya  dan  syariat-Nya  ringan  tidak  memberatkan
seperti  syariat  umat  sebelumnya.  Semua  karunia  itu
menandakan keagungan  kedudukan  Nabi  shalallahu
‘alaihi wassalam, syariatnya dan umatnya.

Tidak boleh Mencela Seseorang Karena Dosanya

Kemudian, ayat-ayat ini dan yang semisalnya di dalam Al-
Quran  merupakan  alarm  pengingat  akan  rahmat  Allah
pada Nabi-Nya serta ampunan atas dosanya. Bahkan Allah
juga  menyebut  tentang  perbuatan  Nabi  yang
menyinggung orang lain  seperti dalam firman-Nya:
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عْمَٰى﴿١ عَبََس وَتَوَلَّىٰ﴿ ْن جَاءَهُ اْلَأ. َّىٰ﴿٢﴾أ. ك َّ يَز يَك لَعَلَّهُ  ٣ُ﴾وَمَا يُْدرِ رُ فَتَنْفَعَه َّ ْو يَذَّك ﴾أ.
﴾٤الذِّكْرَٰى﴿

“1.  Dia  (Muhammad)  bermuka masam dan berpaling.  2.
Karena telah datang seorang buta kepadanya.  3.  Tahukah
kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).
4.  Atau  dia  (ingin)  mendapatkan  pengajaran,  lalu
pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?” (Abasa: 1-4)

Pula  seperti  firman-Nya  ta’ala dalam  masalah  tebusan
tawanan perang Badar.

خَْذتُمْ عَذَاٌب عَظِيمٌ﴿ كُْم فِيمَا أ. هِ َسبََق لَمَّسَ َّ َاٌب مَِن الل ﴾٦٨لَوْلَا كِت

“Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu
dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena
tebusan yang kamu ambil.” (Al-Anfal: 68)
 
Menunjukkan  bahwa  dosa  seseorang  bukan  menjadi
alasan  untuk  mencelanya,  sebab  ayat  diatas  yang
diungkapkan Allah adalah tentang dosa itu sendiri (bukan
orangnya). Dari keterangan tersebut, apa yang dilakukan
sebagian  manusia  dengan  mencari-cari  kesalahan  masa
lalu orang lain dan membongkar aib-aib serta dosa-dosa
masa lalu para dai dan ulama merupakan metode Firaun
untuk  mengintimidasi Musa  ‘alaihissalam. Berkata  Firaun
ketika Musa menemuinya:

يَن نَْت مَِن الْكَافِرِ تِي فَعَلَْت وَأ. َّ وَفَعَلَْت فَعْلَتََك ال
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“Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu
lakukan  itu  dan  kamu  termasuk  golongan  orang-orang
yang kafir pada agama kami.” (Asy-Syuara: 19)

Dengan kedalaman ilmunya Musa ‘alaihissalam menjawab
dengan  mengakui  perbuatan  tersebut  dan  menyatakan
telah melakukan taubat. Musa menjawab:

الِّينَ نَا مَِن الّضَ ذًا وَأ. fقَاَل فَعَلْتُهَا ِإ

“Berkata  Musa:  ‘Aku  telah  melakukannya  sedang  aku  di
waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.’” (Asy-Syuara:
20)

Allah  ta’ala telah  melarang  melakukan  perbuatan
mengungkap  dosa  orang  yang  telah  bertaubat,  Allah
berfirman:

هُ عَلَيْكُْم َّ كَذَلَِك ُكنْتُمْ مِْن قَبُْل فَمَّنَ الل

“Begitu  jugalah  keadaan  kamu  dahulu  (melakukan
kesalahan), lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas
kamu.” (An-Nisa: 94)

Dosa  merupakan  sifat  yang  melekat  pada  manusia,  dia
dicela saat dosa itu ditampakkan, dilakukan terus menerus
dan semakin menjadi. Apabila dosa merupakan sifat yang
melekat pada manusia maka tidak diperbolehkan mencela
seseorang  pelaku  dosa sebagaimana  sabda  Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wassalam yang melarang menertawakan
sahabat yang kentut dengan keras:
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ا يَْفعَُل َّ حَدُكُْم مِم لِمَ يَْضحَُك أ.

“Mengapa kalian mentertawakan kentut  yang kalian juga
biasa mengalaminya.”7

Karena kentut merupakan sesuatu sifat yang melekat pada
semua manusia tanpa kecuali.

Dai  kepada  Allah  bukan  malaikat,  dia  memiliki  sejarah
perjalanan kehidupan. Dia adalah manusia yang memiliki
keadaan  ketika  lemah,  lalai  dan  lupa.  Terjatuhnya  dia
dalam  dosa  masa  lalu  dan  perbuatan  dosa  yang  masih
dilakukan  tidak  mencegah  untuk  menyampaikan  risalah
dan menunaikan amanat dakwah. 

Salah  satu  pertanda  keputusasaan  manusia  dari  rahmat
Allah  yaitu  meninggalkan  dakwah  karena  dosa  yang  ia
lakukan.   Sehingga  menghilangkan  keyakinan  bahwa
taubat  dapat  menghapus  dosa-dosa  sebelumnya.  Pada
akhirnya  dia  tidak  mau  melakukan  dakwah  karena
terbayang-bayang dosa yang pernah dilakukannya. 

Keutamaan Taubat

Inilah Yunus ‘alaihissalam mendapatkan keutamaan setelah
taubat seperti firman Allah ta’ala:

َبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَْذمُومٌ﴿ ْن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِْن ر هُ فَجَعَلَهُ مَِن٤٩لَوْلَا أ. Kّ َب ﴾ فَاْجتَبَاهُ ر
اِلح7ِينَ﴿ ﴾٥٠الّصَ

7 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
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“49. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari
Tuhannya,  benar-benar  ia  dicampakkan  ke  tanah  tandus
dalam keadaan tercela. 50. Lalu Tuhannya memilihnya dan
menjadikannya termasuk  orang-orang yang saleh.” (Nun:
49-50)

Bahkan  lebih  dari  itu,  yang  diisyaratkan  oleh  Al-Quran
adalah dia akan merasakan kedekatan pada Allah setelah
taubat dari dosa. Agar dia mencapai maksud dari tujuan-
tujuan  dan  kedudukan-kedudukan  mulia  seperti  yang
dialami oleh Sulaiman ‘alaihissalam:

نَاَب ﴿ أ.  َّ ثُم َجسَدًا  كُرِْسيِّهِ  عَلَٰى  لْقَيْنَا  وَأ. ُسلَيْمَانَ  ا  َّ فَتَن لِي٣٤وَلَقَْد  اْغفِرْ  رَّبِ  قَاَل   ﴾
اُب ﴿ َّ نَْت الْوَه َك أ. َّ ن fحَدٍ مِْن بَعْدِي ۖ ِإ ﴾٣٥وَهَْب لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَِأ.

“34. Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan
Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh
(yang lemah karena sakit), kemudian ia  bertaubat.  35.  Ia
berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah
kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun
sesudahku,  sesungguhnya  Engkaulah  Yang  Maha
Pemberi.” (Shod: 34-35)

Keadaan tersebut terjadi tatkala hamba mengenali bahwa
sesungguhnya hidayah taufiq untuk taubat itu merupakan
kedudukan  yang  dicintai  Allah  ta’ala,  merupakan  pilihan
Allah  padanya.  Yaitu  Allah  menempatkannya  pada
kedudukan  taubat  yang  Allah  cintai  dan  Allah
memanggilnya  untuk  terus  memperbaiki  kedudukannya
sehinga  terus  naik.  Dia  akan  merasakan  tiupan  ilahiyah
yang mulia ini.
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Keadaan Rasulullah  shalallahu ‘alaihi wassalam yang terus
menerus  dalam  kedudukan  ini,  yaitu  kedudukan  taubat
merupakan perwujudan dari firman-Nya ta’ala:

َك فَتَرْضَى Kّ َب وَلَسَوَْف يُعْطِيَك ر

“Dan  kelak  Rabbmu pasti  memberikan  karunia-Nya
kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi ridha.” (Adh-Dhuha: 5)

Allah senantiasa bershalawat atas Nabi kita setiap umatnya
menyebut  namanya.  Telah  lalai  siapa  yang  tidak
bershalawat ketika namanya disebut. Shalawat padanya di
awal  dan diakhir. Orang yang utama dan bersih  hatinya
adalah yang senantiasa bershalawat pada Nabinya. 

Semoga  Allah  menyucikan  hati  kita  dan  kalian  dengan
bershalawat padanya. Semoga salam, rahmat dan berkah
Allah atas kalian. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi
kita atas amanat risalah yang ia tunaikan pada kita, seperti
dikatakan oleh Imam ahlus  sunah dan fiqih  muhammad
bin Idris  Asy-Syafii dalam kitabnya Ar-Risalah (Ar-Risalah:
107-108) 

Sedang  kedudukan  bagi  pengikutnya  untuk  mencapai
kedekatan pada kedudukan yang agung ini yaitu dengan
cara konsisten beristighfar sampai dia mencapai apa yang
disabdakan shalallahu ‘alaihi wassalam:

ما قاَل: أَصبُْت َّ ُب ما قاَل أْذنََب ذَنْبًا - فقاَل: رَّبِ أْذنَبُْت - ور َّ ُب ِإّنَ عَبْدًا أصاَب ذَنْبًا - ور
خُذُ بهِ؟ غَفَرُْت لِعَبْدِي، Aنَْب ويََأ ا يَغْفِرُ الذَّ ًّ َب Kّهُ: أعَلِمَ عَبْدِي أّنَ له ر َب - فاْغفِرْ لِي، فقاَل ر
َّ أصاَب ذَنْبًا، أْو أْذنََب ذَنْبًا، فقاَل: رَّبِ أْذنَبُْت - أْو أَصبُْت - هُ ثُم َّ َث ما شاءَ الل َّ مَكَ ثُم
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َّ خُذُ بهِ؟ غَفَرُْت لِعَبْدِي، ثُم Aنَْب ويََأ ا يَغْفِرُ الذَّ ًّ َب آخَرَ، فاْغفِرْهُ؟ فقاَل: أعَلِمَ عَبْدِي أّنَ له ر
ما قاَل: أصاَب ذَنْبًا، قاَل: قاَل: رَّبِ أَصبُْت - َّ ُب َّ أْذنََب ذَنْبًا، ور هُ، ثُم َّ َث ما شاءَ الل مَكَ
خُذُ Aنَْب ويََأ الذَّ ا يَغْفِرُ  ًّ َب لِي، فقاَل: أعَلِمَ عَبْدِي أّنَ له ر أْو قاَل أْذنَبُْت - آخَرَ، فاْغفِرْهُ 

َ بهِ؟ غَفَرُْت لِعَبْدِي ثَلاثًا، فَلْيَعْمَْل ما شاء

“Sesungguhnya  ada  seorang  hamba  yang  terjerumus
dalam perbuatan dosa – atau beliau bersabda; melakukan
dosa - lalu ia berdoa, ‘Wahai Rabbku, aku telah melakukan
dosa – atau beliau bersabdaa; aku telah jatuh dalam dosa -,
maka ampunilah aku.’ Rabbnya menjawab, ‘Apakah hamba-
Ku  mengetahui  bahwa  ia  memiliki  Rabb  Yang  Maha
Mengampuni  dosa  dan  akan  menyiksa  hamba-Nya?
Ketahuilah,  Aku  telah  mengampuninya.’  Kemudian  ia
berhenti  melakukan  dosa  sesuai  yang  Allah  kehendaki.
Lalu  ia  terjerumus  lagi  ke  dalam  dosa  atau  melakukan
perbuatan dosa.  Lalu  ia  berkata,  ‘Wahai  Rabbku,  aku
melakukan dosa atau aku telah terjerumus dalam dosa lagi,
maka  ampunilah.’ Rabbnya menjawab, ‘Apakah hamba-Ku
mengetahui  bahwa  ia  memiliki  Rabb  Yang  Maha
Mengampuni  dosa  dan  akan  menyiksa  hamba-Nya?
Ketahuilah,  Aku  telah  mengampuninya.’  Kemudian  ia
berhenti  melakukan  dosa  sesuai  yang  Allah  kehendaki.
Lalu  ia  terjerumus  lagi  ke  dalam  dosa  atau  melakukan
perbuatan dosa.  Lalu  ia  berkata,  ‘Wahai  Rabbku,  aku
melakukan dosa atau aku telah terjerumus dalam dosa lagi,
maka  ampunilah.’ Rabbnya menjawab, ‘Apakah hamba-Ku
mengetahui  bahwa  ia  memiliki  Rabb  Yang  Maha
Mengampuni  dosa  dan  akan  menyiksa  hamba-Nya?
Ketahuilah, Aku telah mengampuninya.’  Allah mengulang
firman-Nya tiga kali. Maka lakukanlah sekehendaknya.’”8

8 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
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Firman-Nya subhanahu wa ta’ala dalam hadits tersebut:

َ فَلْيَعْمَْل ما شاء

“Maka lakukanlah sekehendaknya”

Semakna dengan:

مغفرة ما تَأخر

“Ampunan dosa yang belum dilakukan.”

Dalam  hadits  di  atas  juga  mengandung  beberapa
keutamaan,  yaitu  Allah  menjadikan  sebagian  kebaikan-
kebaikan yang diberikan Allah pada Rasul-Nya  shalallahu
‘alaihi wassalam juga diberikan pada umatnya.

Merupakan nikmat Allah atas Rasul-Nya  shalallahu ‘alaihi
wassalam, Dia mencegahnya melakukan perbuatan dosa
sebelum diangkat sebagai  Nabi. Orang-orang kafir tidak
mampu  mempengaruhi  beliau  jatuh  dalam  dosa,  inilah
perwujudan firman-Nya ta’ala:

نْقََض َظْهرَكَ ﴿٢وَوََضعْنَا عَنَْك وِْزرَكَ ﴿ ﴾ ٣﴾ الَّذِي أ.

“2.  Dan Kami telah meletakkan daripadamu bebanmu.  3.
Yang memberatkan punggungmu?” (Al-Insyirah: 2-3)
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Perkara yang Meneguhkan

Sebab kesibukan dai untuk mempertahankan dirinya agar
tidak jatuh dalam perbuatan dosa merupakan usaha yang
melelahkan dan memenatkan dalam satu waktu dia harus
berdakwah menyeru kebaikan. Kedudukan yang diperoleh
Nabi  dalam  ayat  ini  mencegahnya  melakukan  istighfar
pada  dosa  yang  dilakukan  (sebab  beliau  terjaga  dari
dosa),  tetapi  beliau  melakukan  istighfar  diatas  makna
agung  yang  telah  kami  jelaskan.  Cukup  bagimu  untuk
memahami saat ada orang yang mengatakan pada Musa
‘alaihissalam:

ْرِض وَمَا ارًا فِي اْلَأ. َّ ْن تَكُونَ َجب ا أ. لَّ fِيدُ ِإ ْن تُر fْمِس ِإ ْن تَْقتُلَنِي َكمَا قَتَلَْت نَْفسًا بِاْلَأ. ِيدُ أ. تُر أ.
ْن تَكُونَ مَِن الْمُْصلِِحينَ ِيدُ أ. تُر

"Hai  Musa,  apakah  kamu  bermaksud  hendak
membunuhku,  sebagaimana  kamu  kemarin  telah
membunuh  seorang  manusia?  Kamu  tidak  bermaksud
melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-
wenang di negeri (ini), dan tiadalah kamu hendak menjadi
salah  seorang  dari  orang-orang  yang  mengadakan
perdamaian". (Al-Qoshsoh: 19)

Sekarang  kamu  mengerti  kedudukan  yang  telah  Allah
limpahkan  nikmatnya  pada  Nabi  umat  ini  yang  diberi
rahmat. Karena itulah firman-Nya ta’ala:

َ نْقََض َظْهرَك الَّذِي أ.

“Yang memberatkan punggungmu?” (Al-Insyirah: 2-3)
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Ayat ini mengandung makna bahwa Rasulullah shallallahu
'alaihi wassalam terbebas dari dua perkara berikut:

1. Dosa  yang  bisa  menimpa  seseorang  dan  akibat-
akibatnya  dengan  jatuh  dalam  kegelapan  bagi
pelakunya.

2. Begitu  pula  kelelahan  jiwa  dari  menahan  serangan
propaganda  orang  yang  memusuhi  dakwahnya
dengan  menyebut-nyebut  dosanya  ketika  ia
berdakwah kepada Allah ta’ala.

Jadi  Allah  ta’ala telah  membebaskan  beliau  dari  kedua
perkara ini  di masa-masa awal bahkan sebelum diangkat
menjadi  Nabi  dan  mengampuni  beliau  sebelum
melakukan dosa.

Dai  kepada  Allah  dalam  dakwahnya  dan  menegakkan
syahadah  pada  makhluk  akan  merasakan  rasa  sakit
penolakan  manusia.  Merasakan  gejolak  menghadapi
tuduhan  dan  makar  lawan-lawannya.  Namun  tidak
seharusnya  dia  menjadikan  perkara-perkara  ini  melebihi
beban sakit atas perbuatan dosanya. 

Karena  itulah  dalam  perkara  dosa,  dia  harus  berusaha
sekuat  tenaga  melawannya.  Sudah  selayaknyalah  dia
melakukan  khalwat  dengan istighfar,  taubat  dan  inabah.
Hendaknya  dia  menjadikan  malamnya  sebagai  malam-
malam  wirid  bermunajat  pada  Rabbnya  dan  berdoa
seperti  permohan  Abu  Bakar  Ash-Shidiq radhiyallahu
‘anhu:

نَْت ، فَاْغفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِْن ا أ. نُوَب ِإلَّ Kّهُّمَ ِإنِّي َظلَمْت نَْفسِي ُظلْمًا َكثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذ َّ الل
ُ ِحيم َّ نَْت الْغَفُورُ الر َّك أ. عِنْدِك وَاْرحَمْنِي ، ِإن
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“Ya Allah, Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri
dengan  kezaliman  yang  banyak.  Tidak  ada  yang  bisa
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah
aku  dengan  ampunan  dari  sisi-Mu  dan  rahmati  aku.
Sesungguhnya  Engkau  Dzat  Maha  pengampun  lagi
Penyayang.”

Dia juga harus membiasakan tenggelam dalam sujud lama
sembari berdoa dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wassalam:

هُّمَ اْغفِرْ لِْي َّ نَا وَبِحَمْدِكَ الل َّ َب هُّمَ ر َّ ُسبْحَانََك الل

“Maha  Suci  Engkau,  ya  Allah!  Rabb  kami,  dan  dengan
memujiMu. Ya Allah! Ampunilah dosaku.”9

Rasulullah  shalallahu  ‘alaihi  wassalam membaca  doa
tersebut dalam sujud setelah sebelumnya berdiri panjang
membaca  Al-Quran  sebagaimana  diriwayatkan  oleh
Ibunda Aisyah  radhiyallahu  ‘anha.  Aktivitas  seperti  inilah
yang  akan  membuat  dadanya  lapang  dan  luas  seperti
sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam:

ذَا نَامَ بِكُّلِ عُْقدَةٍ يَضْرُِب عَلَيَْك fحَدِكُْم ثَلَاَث عُقَدٍ ِإ ِس أ. Aيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأ يَعْقِدُ الّشَ
ذَا fْت عَنْهُ عُْقدَتَاِن فَِإ َّ َأ. اْنحَل ذَا تَوَّضَ fوَِإ ْت عُْقدَةٌ  َّ اْنحَل هَ  َّ الل ذَا اْستَيْقََظ فَذَكَرَ  fيلًا فَِإ لَيْلًا َطوِ

ْفِس َكْسلَانَ َّ ْصبََح َخبِيَث الن ا أ. لَّ fْفِس وَِإ َّ ْصبََح نَِشيطًا َطيَِّب الن ْت الْعُقَدُ فََأ. َّ َصلَّى اْنحَل

“Setan  akan mengikat  tengkuk  salah  seorang dari  kalian
saat  ia  tidur  dengan  tiga  ikatan.  Setiap  ikatan  ia  akan
membisikkan padamu bahwa malam masih panjang. Jika
9 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslm.
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ia  terbangun  lalu  berdzikir  kepada  Allah,  lepaslah  satu
ikatan, jika ia berwudlu maka lepaslah dua ikatan. Dan jika
ia  melanjutkan  shalat,  maka  lepaslah  seluruh  ikatan  itu,
sehingga  pada  pagi  harinya  ia  mulai  dengan  penuh
kesemangatan dan jiwanya pun sehat. Namun jika tidak,
maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji
dan penuh kemalasan.”10

Sudah seharusnya dai memperbanyak istighfar memohon
ampun antara dirinya dan Rabbnya serta memperbanyak
wudhu. Sebab memperbanyak wudhu memiliki pengaruh
mengangkat dosa dan melapangkan jiwa. Beberapa ahlul
ilmi bahkan melakukan wudhu dalam semalam lebih dari
satu kali dan mengatakan:

ِإنه يطيب نفسي

“Sesungguhnya wudhu itu memperindah jiwaku.”

Pencapaian tersebut merupakan rahasia  kelapangan hati
dengan  menjalankan  ketaatan,  melepaskan  diri  dari
maksiat, membiasakan istighfar, taubat dan membersihkan
jiwa  dari  duri-duri  dosa.  Merupakan  perbuatan  tajdid
imani (memperbarui iman) dalam kehidupan umat Islam.
Jadi  caranya  bukan  dengan  yang  dilalukan  sebagian
orang dengan berteriak-teriak atau menyakiti diri sendiri.

10Diriwayatkan oleh Muslim.
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Kriteria Pemimpin Tajdid

Pencapaian  bagi  pemimpin  tajdid (pembaharu)  dan
pemimpin bidang keilmuan hanya dapat dicapai dengan
khusyu,  tawadhu,  ketentraman  pada  Allah,  ibadah  dan
merendah diri  dihadapan Allah. Maka  dia  mendapatkan
ilmu yang bermanfaat yang terwujud dalam kehidupannya
berupa  akhlak  mulia  serta  kedudukan  yang  mulia
ditengah-tengah manusia. 

Ketahuilah,  sesungguhnya  yang  paling  hina  di  jalan  ini
adalah  hanya  menghafal  matan-matan  dan  hanya
mengenali  huruf-huruf  serta  lafazh-lafazhnya.  Tetapi
kedudukan  yang  paling  mulia  dan  masuk  bergabung
bersama jalan  orang-orang shalih, ulama  serta dai  tidak
akan bisa kecuali dengan mengerjakan amal shalih sampai
memiliki posisi; andai kamu melihatnya mengingatkanmu
pada Allah dan kampung akhirat.

Siapa  saja  yang  merenungi  perjalanan  sejarah  umat
muslim dan metode perbaikan umat dan memimpin untuk
keadilan dunia, yang memiliki peran adalah ulama shalih
yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat; maka
mereka  mencurahkan  segenap  tenaga  dan  waktunya
untuk mencapai ilmu, dan antara amal shalih dari ibadah-
ibadah,  khusyu, tawadhu, ketentraman pada Allah serta
taubat. 

Hari  ini  umat  dihalangi  dan  mencapai  tujuannya  dalam
merubah,  melakukan  ishlah (perbaikan)  dan  memimpin
karena dikuasai oleh non ulama.  Manusia dalam perkara
ini terbagi menjadi dua kelompok:
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1. Pertama  alim  yang  mengendarai  dunia  dan
perhiasannya  (kecuali  yang  Allah  rahmati),
terbelenggu  dalam  dunia.  Dia  tidak  berperilaku
zuhud, tidak menjadi ahli ibadah dan tidak mengikuti
kebiasaan orang shalih. 

2. Kedua  aktivis  Islam  yang  mencurahkan  segenap
energinya untuk dien tanpa ilmu yang mapan. Padahal
kebaikan  itu  tidak  dapat  diperoleh  kecuali  dengan
terkumpulnya  ilmu  dengan  pengorbanan  dan
mujahadah. Bagaimana akan didapatkan kebaikan jika
khatib jumat memberikan nasihat bagi manusia tetapi
dia  tidak  shalat  subuh bersama  jamaah?  Saya  tidak
mengatakan  dia  meninggalkan  shalat  malam, tetapi
bagaimana  kebaikan  bisa  datang  pada  orang  yang
berfatwa  sedangkan  tidak  ditemukan  padanya,
rumahnya, kehidupannya tanda-tanda dia mengingat
negeri akhirat?!

Kami melihat hal tersebut pada pemimpin-pemimpin amal
Islam,  sebagian  besarnya  memiliki  ilmu  yang  minim.
Bahkan  mereka  meremehkan  menghafal  Al-Quran  dan
hadits  serta  membaca  kitab-kitab  fiqih.  Bahkan  apabila
salah seorang mereka ditanya tentang kitab syariah yang
pernah  dibacanya  akan  menjawab:  Riyadhus  Shalihin.
Inilah kadar  kemampuan keilmuan mereka dalam syariat
dan dien.

Ini adalah penyakit mental yang menghalangi hidayah dan
memimpin  umat  untuk  mencapai  kejayaannya.  Karena
itulah umat kemudian diarahkan oleh pemimpin lain yang
tidak mendapat petunjuk, karena kriteria standarnya telah
rusak oleh pemikiran penyakit mental ini. 
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Seandainya mereka melihat ulama-ulama yang jujur, zuhud
dan  ahli  ibadah  yang  membawa  makna  dien  dan
ahklaknya serta  memperhatikan urusan jihad pada umat
tentu umat  tidak akan mencari  sosok pemimpin lainnya.
Umat akan membaiatnya diatas al-haq dan hidayah. Tetapi
inilah  ujian  umat  hari  ini  dan  cukuplah  Allah  menjadi
sebaik-baik pelindung.

Sebab itu, hendaklah anda paham, sesungguhnya dien ini
dan  beramal  didalamnya  tidak  seperti  beramal  dengan
pemikiran-pemikiran  manusia  dan  konsep-konsepnya.
Tetapi  adalah  amal  untuk  peribadatan  dan  khusyu,
tawadhu  serta  ketentraman  pada  Allah.  Bersatu
dengannya tidak seperti  bersatunya kelompok-kelompok
dalam urusan dunia. Dan kepemimpinan dalam dien tidak
terwujud  kecuali  dengan  mewujudkan  seperti  firman
Allah:

وَزَادَهُ بَْسطَةً فِي الْعِلْمِ وَاْلجِسِْم

“Dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang
perkasa.” (Al-Baqarah: 247)

Dan seperti firman Allah ta’ala:

ِمي جَْرَت الْقَوِّيK اْلَأ. Aّنَ خَيْرَ مَِن اْستََأ fِإ

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.” (Al-Qashshash: 26)

Dan firman Allah ta’ala:
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ِنَا يُوقِنُونَ ا َصبَرُوا وَكَانُوا بِآيَات َّ ْمرِنَا لَم ةً يَهْدُونَ بَِأ. َّ ِئِم وََجعَلْنَا مِْنهُْم أ.

“Dan  Kami  jadikan  di  antara  mereka  itu  pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami
ketika  mereka  sabar.  Dan  adalah  mereka  meyakini  ayat-
ayat Kami.” (As-Sajdah: 24)
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